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HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, 
BEDIENING EN ONDERHOUD

Autonome noodverlichting, Ref. ESTLO EVAC

 A Gebruik
• Omschrijving: Autonome noodverlichting nooduitgang.
• SATI: ESTLO EVAC.

Deze handleiding voor installatie en bediening strict opvolgen
Conformiteitscertificaat te verkrijgen op vraag bij het bedrijf URA

 A Opening van het blok  A Aansluiting

 A Stickers met pijlen
• Mogelijkheid om de sticker te draaien zodat u de richting van de pijl kunt aanpassen.

 A Inschakelen / Waakstand
• Controleer of witte LEDs en het (groene) SATI testlampje branden.
Opmerking: Tijdens de eerste 28 oplaaduren knippert het SATI testlampje.

 A Stroomverlies / Noodsituatie
• Het groene SATI testlampje brandt niet langer, en de witte LEDs branden op volle intensiteit.

 A Ruststand
• Na het vrijwillig afzetten van de normale verlichting kunt u de autonome verlichtingsblok in ruststand schakelen door het drukken op de uit-knop van uw 

afstandsbediening. Op die manier voorkomt u de ontlading van uw batterij.
• Wanneer u de normale verlichting terug inschakelt, zal de autonome verlichtingsblok zich automatisch terug in waakstand zetten.

110 mm 10
Section de 1,5 à 2,5 mm2

Alimentation Ligne de 
télécommande
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Betekenis van de testresultaten van de LEDs:
Groene LED brandt Groene LED knippert Gele LED brandt en groene LED brandt niet Gele LED knippert en groene LED brandt niet

Blok OK Blok laadt op Vervang het blok of de batterij Vervang het blok

 A Onderhoud
Het autonoom verlichtingsblok waakt permanent over de staat van zijn onderdelen, en voert automatisch volgende testen uit :
• Wekelijks: Gaat over in noodstand en test de lichtbronnen gedurende 15 seconden.
• Driemaandelijks: Gaat over in noodstand en test de lichtbronnen, alsook de autonomie van de batterij.

Belangrijk: De batterijen moeten vervangen worden als de beloofde autonomie niet langer gehaald wordt door het autonoom verlichtingsblok. De lichtbronnen in 
het blok kunnen niet vervangen worden.

 A Technische kenmerken

Omschrijving SATI Helderheid – Autonomie Verbruik Type batterij Geleverd 
met pictogram

Autonoom 
verlichtingsblok voor 

evacuatie
ESTLO EVAC 45 lm - 1 h 1,4 W Ni-Cd 2,4V - 0,8Ah AA

 A Veiligheidsinstructies
Dit product moet geïnstalleerd worden volgens de gegeven installatieregels, en bij voorkeur door een gekwalificeerde elektricien. 
Een verkeerde installatie of verkeerd gebruik kan leiden tot elektrocutie of brand. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik, en houd rekening met de specifieke 
montageplaats van dit product.
Gelieve het apparaat niet te openen, te demonteren of aan te passen als dit niet gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing. 
Alle Ura producten mogen enkel geopend en gerepareerd worden door personeel dat opgeleid en gemachtigd werd door Ura.
Elke niet-geautoriseerde opening of reparatie annuleert elke vorm van verantwoordelijkheid, recht op vervanging en garantie. Enkel te gebruiken met de 
accessoires van het merk Ura.


